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ΚΕΕΛΠΝΟ

ΑΘΗΝΑ
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

Οργάνφζη και σλοποίηζη εκπαιδεσηικού προγράμμαηος για ηην πρόληυη ηης διαζποράς ηφν
πολσανθεκηικών παθογόνφν ζηο νοζοκομειακό τώρο για όλοσς ηοσς επαγγελμαηίες σγείας ηφν
ιδιφηικών και δημόζιφν νοζοκομείφν ηης τώρας από ηο Γραθείο Μικροβιακής Ανηοτής ηοσ
ΚΕΕΛΠΝΟ.
Τν ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα εθπνλείηαη από ην ΚΔΔΛΠΝΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ΥΠΔ
θαη όια ηα δεκόζηα θαη ηδησηηθά λνζνθνκεία ηεο ρώξαο. Σηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε
επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε όισλ ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ
πξόιεςεο θαη ειέγρνπ ηεο δηαζπνξάο ησλ πνιπαλζεθηηθώλ κηθξννξγαληζκώλ ζην λνζνθνκεηαθό
πεξηβάιινλ.
Τν πξόγξακκα απηό εθαξκόδεηαη γηα πξώηε θνξά ζηε ρώξα καο ζε ζπλεξγαζία κε ηα θιηκάθηα ησλ ΥΠΔ.
Βαζίδεηαη ζηε ζπγθξόηεζε νκάδσλ εθπαίδεπζεο επαγγεικαηηώλ πγείαο ζε θάζε λνζνθνκείν(θιηληθνί
εθπαηδεπηέο) θαη ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο από εμεηδηθεπκέλνπο ζην αληηθείκελσλ ησλ ινηκώμεσλ
επαγγεικαηηώλ πγείαο πνπ ζα απαξηίδνπλ ηελ θεληξηθή νκάδα εθπαίδεπζεο γηα θάζε ΥΠΔ. Η
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη θνηλή γηα όινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη βαζίδεηαη ζε
ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη εξγαιεία πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ην Γξαθείν ΜΑ.Η
παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά ζε κία εκεξίδα από ηηο νκάδεο
εθπαίδεπζεο ησλ ΥΠΔ ζηηο νκάδεο εθπαίδεπζεο θαη ζηηο Δπηηξνπέο Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ ησλ
λνζνθνκείσλ. Αθνινύζσο νη θιηληθνί εθπαηδεπηέο ησλ λνζνθνκείσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ΔΝΛ ζα
εθπαηδεύζνπλ ην πξνζσπηθό ησλ λνζνθνκείσλ ηνπο κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηνπο
ζηόρνπο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Έρνπλ ήδε νξγαλσζεί θαη πξαγκαηνπνηεζεί ζπλαληήζεηο γηα ηα δεκόζηα θαη ηδησηηθά λνζνθνκείααλά
ΥΠΔ:
1εΥΠΔ (2/12/2014)
2ε ΥΠΔ (17/122014)
3ε ΥΠΔ (30/1/2015)
4ε ΥΠΔ (29/1/2015)
5ε ΥΠΔ (10/3/2015)
6ε ΥΠΔ (23-24/10/2014)
7ε ΥΠΔ (17/1/2015)
Ιδησηηθά λνζνθνκεία Αηηηθήο 25/1/2015
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ΕΙΑΓΧΓΗ
Η ρώξα καο αληηκεησπίδεη κία ζεκαληηθή θξίζε δεκόζηαο πγείαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ κηθξνβηαθή αληνρή θαη
ηελ δηαζπνξά ησλ αλζεθηηθώλ βαθηεξίσλ ζην λνζνθνκεηαθό ρώξν. Οη επηπηώζεηο ηεο κηθξνβηαθήο αληνρήο
θαη ησλ λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ από αλζεθηηθά βαθηήξηα είλαη αλππνιόγηζηεο ηόζν γηα ηνπο αζζελείο όζν
θαη γηα ην πγεηνλνκηθό ζύζηεκα.
Η επηηήξεζε ησλ λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ από ηα ηξία ζεκαληηθόηεξα παζνγόλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
από ην ΚΔΔΛΠΝΟ (επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε αιιά θαη παξέκβαζε) έρεη αλαδείμεη όρη κόλν ηελ έθηαζε ηεο
δηαζπνξάο ηνπο ζηα πεξηζζόηεξα λνζνθνκεία ηεο ρώξαο, αιιά θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζπλερηδόκελεο θαη
ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζηελ ζπκκόξθσζε ησλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη ειέγρνπ.
Σύκθσλα θαη κε ηελ πξόζθαηε Υπνπξγηθή Απόθαζε (Αριθμ.Τ1.Γ.Π.114971,ΦΕΚ 388/18-2-2014) ε
εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ λνζνθνκείσλ ζηα κέηξα πξόιεςεο θαη ειέγρνπ είλαη ππνρξεσηηθή θαη
νθείιεη λα πξαγκαηνπνηείηαη από ηηο Δπηηξνπέο Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ (ΔΝΛ) ζε ζπλεξγαζία κε ην
ΚΔΔΛΠΝΟ.

ΣΟΥΟ
Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζηελ
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη ειέγρνπ ηεο δηαζπνξάο ησλ πνιπαλζεθηηθώλ παζνγόλσλ ζην
λνζνθνκεηαθό ρώξν θαη πην ζπγθεθξηκέλα:

 Σηελ θαηαλόεζε θαη επαηζζεηνπνίεζή ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα.
 Σηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη εηδηθνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ λνζνθνκείνπ ζηελ
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη πξόιεςεο.
 Σηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηελ εθαξκνγή βαζηθώλ ηερληθώλ θαη δηαδηθαζηώλ πξνζαξκνζκέλσλ
ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή.
 Σηε δεκηνπξγία ελόο πιαηζίνπ εξγαζίαο γηα θάζε θιηληθό ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ κέζα ζην
νπνίν ε πξόιεςε ησλ λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ ζα εληάζζεηαη σο βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο
θαζεκεξηλήο θιηληθήο πξαθηηθήο.
 Σηελ ελδπλάκσζε ηνπ έξγνπ ησλ Δπηηξνπώλ Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ.
 Σηελ θαηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο θαη ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ
επαγγεικαηηώλ πγείαο ζηελ επηηήξεζε ησλ ινηκώμεσλ από ηα πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα, ηδηαίηεξα
ελόςεη ηεο πξόζθαηεο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο όπνπ νη επηπηώζεηο ησλ ινηκώμεσλ απηώλ ζα
απνηειέζνπλ δείθηε αμηνιόγεζεο ησλ δξάζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα βαζηζηεί ζηνπο εμήο άμνλεο:

1. Καζνξηζκόο πξόηππνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ από ην ΚΔΔΛΠΝΟ.
2. Σύζηαζε νκάδαο εθπαίδεπζεο ζε θάζε ΥΠΔ πνπ ζα απνηειείηαη από εμεηδηθεπκέλνπο
επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ νξγάλσζε θαη πξνώζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο ζηα λνζνθνκεία ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Μηθξνβηαθήο Αληνρήο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. Η

Οκάδα Δθπαίδεπζεο πξνηείλεηαη λα απαξηίδεηαη θπξίσο από ηα θιηκάθηα ησλ ΥΠΔ πνπ ήδε έρνπλ
αλαπηύμεη ελεξγό δξάζε ζηνλ ηνκέα ηεο πξόιεςεο ηεο δηαζπνξάο ησλ πνιπαλζεθηηθώλ παζνγόλσλ
ζηα λνζνθνκεία ηεο θάζε Υγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο. Σηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ππξήλα
εθπαίδεπζεο ζε θάζε ΥΠΔ πνπ ζα απνηειεί θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηα λνζνθνκεία ηεο ΥΠΔ.
3. Σύζηαζε νκάδαο εθπαίδεπζεο ζε θάζε λνζνθνκείν ε νπνία ζπγθξνηείηαη θαη ζπληνλίδεηαη από
ηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ(ΔΝΛ). Σηελ νκάδα εθπαίδεπζεο ησλ λνζνθνκείσλ
επηπιένλ ηεο ΔΝΛ ζπκκεηέρνπλ θιηληθνί εθπαηδεπηέο (από 3 έσο 5 λνζειεπηέο θαη ηαηξνί πνπ δελ
αλήθνπλ ζηελ ΔΝΛ θαη πνπ ζα απνηεινύλ ηνπο ζπλδέζκνπο ησλ θιηληθώλ ηκεκάησλ γηα ηελ πξόιεςε
ησλ λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ). Οη νκάδεο εθπαίδεπζεο ησλ λνζνθνκείσλ ζα ζπλεξγαζηνύλ κε ηηο
Οκάδεο Δθπαίδεπζεο ησλ ΥΠΔ θαη ην ΚΔΔΛΠΝΟ ζηνλ ηξόπν πνπ ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ην
εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηα λνζνθνκεία. Σε θάζε εθπαηδεπηή ζα απνδίδεηαη βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο
ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο από ην ΚΔΔΛΠΝΟ.
4. Αξρηθά ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ αλά ΥΠΔ εθπαηδεπηηθέο εκεξίδεο ζηηο νπνίεο ζα παξνπζηαζηεί ην
εθπαηδεπηηθό πιηθό από ηηο νκάδεο εθπαίδεπζεο ησλ ΥΠΔ ζηηο νκάδεο εθπαίδεπζεο ησλ
λνζνθνκείσλ. Αθνινύζσο νη εθπαηδεπηέο ησλ λνζνθνκείσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΝΛ ζα
αλαιάβνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ λνζνθνκείσλ ζηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ
πξόιεςεο θαη ειέγρνπ ησλ πνιπαλζεθηηθώλ κηθξννξγαληζκώλ.
5. Τνλ ζπληνληζκό ηεο εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζε θάζε λνζνθνκείν ζα αλαιάβεη ε
ΔΝΛ ε νπνία ζα θαζνξίζεη ηε ζύζηαζε ηεο νκάδαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζα ζπληνλίζεη
ηε δξάζε ηεο.
6. Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ζα βαζηζηεί ζηελ πξνώζεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ πξαθηηθώλ
κε πξνζαξκνγή ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρώξαο καο θαη κε
ηεξάξρεζε ησλ
δηαζέζηκσλ πόξσλ.
7. Η εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα ραξαθηεξίδεηαη από επαλαιεςηκόηεηα κε εηήζηνπο ζηόρνπο
ζρεηηθά κε ην πνζνζηό επαγγεικαηηώλ πγείαο αλά λνζνθνκείν πνπ ζα εθπαηδεπηνύλ.
8. Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ζα είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ (Γξαθείν Μηθξνβηαθήο
Αληνρήο – Σρέδην Γξάζεο Πξνθξνύζηεο) θαη ζα απνδνζεί ειεθηξνληθά ζε όια ηα λνζνθνκεία ηεο
ρώξαο.
Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό επηθεληξώλεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο νξηδόληηαο δηαζπνξάο ησλ αλζεθηηθώλ παζνγόλσλ ζην
λνζνθνκεηαθό ρώξν θαη πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα :

1. Δπηηήξεζε αζζελώλ κε ινίκσμε / απνηθηζκό από πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα (δείθηεο επηηήξεζεο)
2. Τερληθέο θπζηθνύ δηαρσξηζκνύ
3. Δλεξγεηηθή επηηήξεζε απνηθηζκώλ
4. Γηαρείξηζε αζζελώλ κε πνιπαλζεθηηθά παζνγόλα ζε επίπεδν θιηληθνύ ηκήκαηνο θαη ζε επίπεδν
λνζνθνκείνπ
5. Καζαξηιόηεηα πεξηβάιινληνο – απνιύκαλζε εμνπιηζκνύ – δηαρείξηζε ηκαηηζκνύ
Υρονοδιάγραμμα εθαρμογής ηοσ εκπαιδεσηικού προγράμμαηος

1.Οξηζκόο εθπξνζώπσλ από ηα λνζνθνκεία
2. Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ αλά ΥΠΔ
3. Έλαξμε πξνγξάκκαηνο ζηα λνζνθνκεία ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ
νκάδσλ εθπαίδεπζεο ησλ λνζνθνκείσλ.
4. Αμηνιόγεζε δξάζεσλ ηνπιάρηζηνλ έλα εμάκελν κεηά από ηελ έλαξμε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηα
θάζε λνζνθνκείν

Εηήζιος ηότος
Δθπαίδεπζε ηνπ 80% θάζε θαηεγνξίαο Δπαγγεικαηηώλ Υγείαο ζε θάζε λνζνθνκείν.

